Изготвен е проект на доклад за състоянието
на безопасността на движението по пътищата
и изпълнението на Националната стратегия за БДП
в Република България 2021-2030 г. за изминалите 2020 и 2021 г.

Докладът е изготвен на основание Закона за движението
по пътищата и цели да представи състоянието на БДП
за изминалите 2020 и 2021 година, с акцент върху глобалния,
европейския и националния контекст на оперативната среда,
тенденциите в пътнотранспортната обстановка в страната,
напредъка в изпълнението на Националната стратегия за БДП,
силните и слабите страни, възможностите и ограниченията,
констатациите и изводите, както и Пътна карта за спешни
действия, които обуславят и определят специфичните
проявления на тази сравнително нова за страната
приоритетна политика. Докладът е отправна точка
за катализиране на онези управленски процеси в държавата,
които в максимална степен и по най-бърз начин са
в състояние да допринесат за постигане на определените
в областта на БДП национални цели.
Документът е изготвен на база предоставена на ДАБДП
информация от Министерство на вътрешните
работи, Министерство на регионалното развитие
и благоустройството/Агенция „Пътна инфраструктура“,
Министерство на транспорта и съобщенията/Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“, Министерство
на образованието и науката, Министерство
на здравеопазването, областните управители и кметовете
на общини и др. Докладът бе приет на заседание
на Държавно-обществената консултативна комисия
по проблемите на БДП, състояло се на 30 юни 2022 г.,
и предстои да бъде внесен в МС за приемане.
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ДАБДП взе участие в заседания на областни комисии
по безопасност на движението по пътищата

Служители на ДАБДП взе участие в заседанията
на областните комисии по БДП в областите Кюстендил, Стара
Загора, София-град, Варна, Бургас, Силистра, Ловеч, Враца
и Перник. На заседанията се разгледаха различни въпроси
от работата на комисиите, както и конкретни казуси,
свързани с БДП на съответните територии. Извършен бе текущ
анализ на оперативната дейност на областните комисии,
в това число относно проведени заседания, осигурена
публичност, представени годишни доклади и план-програми
и слабости в тях, правила за дейността и др. Проведени са
и отделни работни срещи с институции от Областната
комисия по БДП в област Бургас, на която ДАБДП представи
препоръки и предложения във връзка с осигуряване
на безопасността на движението на рисков участък по път II99 „Бургас – Приморско“. ДАБДП извърши съвместна
проверка на място в гр. Варна на проблемна отсечка и взе
участие в заседания на Областната комисия, като представи
становище относно предпоставките, създаващи опасност
за пешеходците.
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Продължава работата по обработка на данните, събрани
в рамките на проекта за измерване на ключови показатели
за ефективност на политиката по БДП

В рамките на изпълнението на европейски проект "Ключови
показатели за ефективност на политиката по БДП"
продължава категоризирането на фотографски
изображения на засечени с радарно устройство за отчитане
на скоростта, моторни превозни средства, движещи се
по пътната и уличната мрежа. След провеждане
на пилотното изследване на терен през септември 2021 г.
екипът на ДАБДП започна същинската работа за наблюдение
на проявленията на високорисково поведение на участниците
в движението чрез измерване и регистриране на стойности
на показателите, които България следва да докладва.
Наблюдения за високорисково поведение по проекта бяха
извършени на 173 специално избрани локации, разпръснати
на територията на цялата страна, с цел получаване
на статистически значими резултати. До края на м. юли 2022 г.
данните следва да бъдат обработени със статистически
софтуер, анализирани и докладвани на Европейската
комисия.

www.sars.gov.bg

АКТУАЛНО

18

ДАБДП извърши проверка на експлоатационното състояние
на автомагистралите и републиканските пътища първи клас

По разпореждане на Върховна административна
прокуратура през 2021 г. ДАБДП извърши проверка
за законност и изпълнение на всички изисквания
за непрекъснато, безопасно и удобно движение
по автомагистралите и републиканските пътища първи клас.
Проверката обхвана експлоатационното състояние,
съответствието с изисквания и стандарти, като включи
визуална оценка на около 3 600 км, в т.ч. пътни възли,
крайпътни обекти и съоръжения, прилежащото пространство.
Отразено е качеството на управление - планиране,
проектиране, строителство и поддържане.
В доклад е представен комплексен анализ от гледна точка
на участниците в движението, разпознаваемостта на пътната
инфраструктура и нивото на вградената пътна безопасност,
който показва, че:
Организацията на движение е в много лошо състояние
по отношение на експлоатационните характеристики
на средствата за сигнализиране и на съответствието им
с приложимите нормативни актове и стандарти. Много малък
брой от пътните знаци и пътната маркировка са поставени
съгласно Наредба №18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация
на пътищата с пътни знаци и Наредба №2 от 17 януари 2001 г.
за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. Тези
недостатъци влияят непосредствено върху поведението
на водачите на МПС и създават риск от настъпване на ПТП.
Ограничителните системи за пътища са разнородни спрямо
приложимите изисквания към годината им на производство,
от което произтичат несъответствия с действащите
разпоредби. Налице е практика на монтиране
на несъвместими елементи на ОСП, както
и неспазване на изискванията на производителя
по отношение на монтажа. Така ОСП на много места не са
в състояние да изпълнят своята функция за предпазване
от тежки последствия при ПТП.
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Не се извършва своевременна подмяна на несъответстващи
и повредени ОСП от страна на администрацията,
управляваща пътя. Наблюдава се и неправилно поставяне.
В тези случаи системата не би могла да задържи отклонило
се от нормалната си траектория МПС, като предпазната
ограда се превръща в опасност за участниците
в движението. Въпреки че от 2010 г. има нови изисквания
за ОСП, отразяващи приложимите европейски стандарти,
не е изготвена дългосрочна програма за подмяна
на ОСП, които не отговарят на заложените параметри.
Пътната настилка като цяло не се характеризира
със значителни повреди, които да окажат решително влияние
върху безопасността на движение, но следва да се вземе
предвид, че износващият пласт осигурява едно от найважните условия за безопасно придвижване - сцеплението.
Това е показател, който в процеса на експлоатация се
влошава. Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-19 от 12
ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата
администрацията, управляваща пътя, следва да осъществява
превантивно поддържане, което по същество има за цел да
удължи експлоатационния живот на пътната настилка.
Пътните банкети и крайпътното пространство не са в добро
експлоатационно състояние. Наблюдава се обрастване
и наличие на значителна растителност. Системна практика е
за отвеждането на повърхностните води да се изграждат
окопи със сечение, което също представлява опасност
в крайпътното пространство, а в същото време тези
съоръжения не са обезопасени с ОСП. В правомощията
на АПИ, като администрация, управляваща републиканските
пътища, в т. ч. и автомагистралите, е издаването
на разрешения за специално ползване на пътищата.
Проверката констатира множество крайпътни обекти
и съоръжения, които не са обезопасени с ОСП.
Докладът е изпратен на разпоредителя на проверката Върховна административна прокуратура за отношение
по компетентност.
Заключенията от извършената проверка са включения
в изготвения от ДАБДП доклад за състоянието на БДП
и изпълнението на Националната стратегия по БДП,
като са разработени конкретни мерки за подобряване
на пътната безопасност по републиканските пътища
в раздел „Пътна карта за спешни действия“.
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ДАБДП отбеляза 29 юни - Националният ден на безопасността
на движението по пътищата

С учение в гр. София беше демонстриран Рамков план
„С.П.А.С.И.“ - взаимодействие между съставните части
на Единната спасителна система при настъпил пътен
инцидент. Бяха разиграни 2 сценария - оказване първа
помощ на ранени лица след удар между леки автомобили,
и обезопасяване на МПС, затиснато от дърво. Партньори
в инициативата бяха Областна администрация – София,
Столична дирекция на вътрешните работи, Столична
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“,
Център за спешна медицинска помощ - София, Дирекция
„Аварийна помощ и превенция“ и Център за градска
мобилност към Столична община, и столичната организация
на Българския Червен кръст. ДАБДП благодари на всички
партньори, участвали в отбелязването на празника.

www.sars.gov.bg

АКТУАЛНО

21

Приета е политическа декларация за намаляване
наполовина на смъртните случаи и нараняванията
по пътищата до 2030 г. от Групата на високо равнище
към ООН

Световната здравна организация приветства политическата
декларация, приета от държавите-членки по време
на срещата на високо равнище на Общото събрание
на ООН за глобална пътна безопасност. Срещата се
Проведе в периода 30 юни – 1 юли 2022 г. с тема
„Хоризонтът до 2030 г. за пътна безопасност: осигуряване
на десетилетие на действие и резултати“. Чрез декларацията
правителствата от цял свят се ангажират да осигурят
лидерство и координация на най-високо ниво на управление,
за да гарантират, че всички групи от обществото са включени
в действията за безопасността по пътищата и се ангажират
да стимулират политиките и действията за намаляване
на смъртните случаи и нараняванията. Декларацията
призовава за разработване и финансиране на национални
и местни планове с ясни цели и финансиране.
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Стартира подготовката на рамкова концепция
за информационна обезпеченост и интегрирано електронно
управление на политиката по безопасност на движението
по пътищата, която предстои да се обсъди с Министерството
на електронното управление и партньорските институции
с компетенции по БДП

Националната стратегия за БДП и нейната визия
за „безопасна универсална мобилност“ изискват значителни
усилия, насочени към интегрирано управление, базирано
на информирани управленски решения. Ето защо
в стратегическите и планови документи за периода
2021-2030 г. е предвидена стратегическа цел „Ефективност
на методологиите за набиране и обработка на данни
за ПТП и БДП“.
Целта на концепцията е цялостно информационно
обезпечаване на политиката по БДП на всички нива
за вземане на информирани и обосновани управленски
решения. Задачата е очертаване на набор от конкретни
мерки по тематични направления от Националната стратегия
в приложното поле на концепцията, които в тяхната цялост
и логическа последователност да обезпечат в практически
аспект поставените цели.
Ефектът на концепцията следва да е насочен
към обезпечаване на цялостен процес, който да включва
три фази: 1/ набиране на първични данни в необходимото
количество и качество въз основа на единен стандарт;
2/ трансформиране на данните в информация;
3/ интегриране на информацията за подготовка на анализ
и добиване на знание за обосновано вземане на решения
за трайно положително подобряване на средата.

www.sars.gov.bg

АКТУАЛНО

23

24

1

СЪСТОЯНИЕ НА БДП: 2021 Г.

Подготвили материала:
Марта Петрова, ДАБДП

На ниво ЕС през 2021 г. в резултат на ПТП загиват 19 800 души –
с 1 000 случая (+5%) повече в сравнение с 2020 г., но с 3 000
(-13%) по-малко спрямо предпандемичната 2019 г.
Класацията в страните не се променя значително, като
с най-безопасните пътища се отличава Швеция (18 смъртни
случая на млн. жители), а Румъния (93 на млн.) отчита найвисок процент. Средната за ЕС стойност е 44 смъртни случая
на милион. Броят на ПТП за 2021 г. спрямо 2020 г. се увеличава
с 10,9%, на загиналите – с 21,2%, а на ранените – с 6,9%.
През 2021 г. настъпват 6 080 ПТП с пострадали участници
в движението, което представлява значително намаление
спрямо средната стойност за изминалото десетилетие
(средният брой ПТП с пострадали в периода 2011-2021 г.
е 6 727). През 2021 г. настъпват 447 ПТП със загинали.
Постепенното възстановяване на пътуванията и увеличеното
използване на личен транспорт водят до повишен брой смъртни случаи – 561 или 98 повече спрямо 2020 г. Загиналите са 67
души по-малко от предпандемичната 2019 г. Продължава
тенденцията за спад на тежко ранените, които през 2021 г. са
1 458 (6,3% намаление спрямо 2020 г.). Анализът
на местоположенията на настъпилите ПТП със загинали
разкрива сравнително равномерното им географско
разпределение по територията на страната, което е
показателно за случайността на проявлението им.
Вследствие на 60 ПТП загиват повече от един участник
в движението, а в едно ПТП 45 човека губят живота си.
Предвид площта и броя на населението на България нивото
на пътнотранспортния травматизъм остава неприемливо
високо.
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Тежко ранени по години

ПТП с пострадали

Загинали пешеходци, пътници и водачи
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Съгласно Наредба № 5 от 2003 г. за 2020 г. и 2021 г. по РПМ са
установени съответно 53 бр. и 75 бр. УКПТП.
Съгласно справките от обобщаването на информацията,
събрана в базата данни на ГДНП – МВР, относно УКПТП
по републиканските пътища през 2019 г., 2020 г. и 2021 г.,
24 УКПТП се проявяват през 2 от годините на 3-годишния
период, а 8 УКПТП се проявяват и през 3-те години
от периода.

УЧАСТЪЦИ С ПОВИШЕН БРОЙ ПТП

Установените чрез експертна оценка пътни отсечки
с увеличен брой ПТП от анализ на данните на ДАБДП
са 26 за 2020 г. и 107 за 2021 г.
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Планът за действие за 2021 г. е първият от новия планов период
2021-2030 г., в който общодържавните усилия
за противодействие на пътния травматизъм са планирани
съгласно новата стратегическа рамка в 69 мерки. Планът
представлява годишна актуализация на тригодишния
План за действие 2021-2023 г., като всяка мярка се отнася
за отделна стратегическа цел.
За управлението на дейностите, свързани с постигане
на визията „универсална безопасна мобилност“, се изисква
влагане на системни усилия за установяване на механизъм
за синхронизиране, доколкото е ясно, че БДП изисква
провеждането на политики с подчертан хоризонтален
характер. Те засягат множество структури с компетенции
в различни обществени сфери.
Предпоставките за обезпечаване изпълнението
на предвидените за БДП мерки, така че да бъдат постигнати
заложените цели, са основно институционални,
организационни и финансови. Може да се твърди, че е
положена концептуалната основа в институционален
и организационен план. Създадена е ДАБДП като
специализирана структура, която да бъде двигател
и координатор на общонационалните усилия. Разработени
и приети са стратегическите и плановите документи
на държавната политика по БДП за следващото десетилетие.
Поставени са визията и целите, които да направляват
работата на ангажираните институции. Налице са държавни
структури, отговорни за: строителството и поддържането
на пътната инфраструктура; контрола на движението
по пътищата; образованието и обучението на участниците
в движението; дейността на Единната спасителна система.
Стратегията предвижда мерките, свързани с БДП, да бъдат
предмет на бюджетиране от страна на институциите, като
последните да осигуряват подходящо финансиране
на планираните мерки по БДП, анализират нуждите,
приоритизират дейностите за посрещането им и прилагат
принципа на разходна ефективност.
Този процес обективно не е възможно да стартира
пълноценно, механично и ведно с приемането на новата
стратегическа рамка на политиката по БДП. Затова е
необходим набор от подготвителни действия, които анализът
отчита, че все още не са завършени.
Ето защо е необходим подход, който компенсаторно да
удовлетвори нуждата от целенасочени и спешни действия
в посока влагане на обществени ресурси за постигане
на необходимите базови резултати, които да позволят
ефективно последващо надграждане и възпроизвеждане.
Такъв подход се явява подготовката на Пътна карта
за спешни действия, която да очертае усилията през 2022 г.
и следващата 2023 г., така че в рамките на първия тригодишен
план от новата стратегия (2021-2023 г.) да се добие разумна
увереност, че всички базови действия са коректно
изпълнени.
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Подобряване на взаимодействието между институциите
под координацията на ДАБДП, с цел вземане на съвместни
решения за изпълнение на политиката по БДП.
Активна дейност на областните комисии по БДП
за повишаване ефективността на управлението на БДП
по места:
подобрена регулярност на заседанията на комисиите;
активно участие на всички общини в заседанията съгласно
длъжностните изисквания към представителите на общините
в ОКБДП; текущо обсъждане на наличните проблеми
в областта на БДП на съответната територия по време
на заседанията и приемане на конкретни решения
в условията на дебат и консенсус; поставяне на фокус върху
практически предложения и реализацията на целенасочени
дейности, без устно докладване на предварително
представената писмена информация от отделните членове;
стопанисване от страна на общините на общинската пътна
и улична мрежа съгласно законовите изисквания; спазване
на изискванията по отношение на сроковете, обема
и съдържанието на информацията, указани от ДАБДП,
с цел подготовка на план-програмите и докладите, изискани
съгласно ЗДвП; поставяне на акцент върху обследването
на състоянието на пътната инфраструктура, анализа
на нуждите, планирането на мерки по БДП
и приоритизацията на инвестициите в общините за постигане
на оптимален ефект върху безопасността; развитие
на административния капацитет за управление на БДП
по места.
Повишаване на ефективността в работата с база данни
за ПТП и БДП: подготовка на концепция за електронно
управление на БДП; разширяване на данните за пътна
безопасност, поддържани от стопаните на пътища, с оглед
извършване на обширен анализ и оценка на риска;
обследване на тежки ПТП от съвместни екипи на ДАБДП,
Пътна полиция, ИААА и АПИ за интегриране на всички
фактори, свързани с настъпването на пътни инциденти:
изготвяне на проект на методика от ДАБДП; подготовка
на необходимите нормативни промени.
Изпълнение на Концепцията за обучение по БДП:
създаване на организация от партньорските институции
за предприемане на спешни действия по изпълнение
на Решение 7/7 януари 2021 г. на МС, с което е приета
Концепцията, като по-конкретно се обезпечи: при изготвянето
и приемането на секторните политики, свързани
с обучението по БДП, органите на изпълнителна власт да се
съобразяват с Концепцията; Министерството на вътрешните
работи, Министерството на образованието и науката,
Министерството на транспорта и съобщенията и ДАБДП да
разработят проекти за нормативни промени в съответствие
с предложените промени, съдържащи се в Концепцията.
Провеждане на регионални учения на областните комисии
по БДП - съставните части на Единната спасителна система.
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Определяне на точки за контрол от страна на МВР и ИААА,
като приоритетно се вземат предвид: 1/ установените от МВР
съгласно Наредба 5 участъци с концентрация на ПТП
и 2/ установените чрез експертна оценка участъци с увеличен
брой ПТП от анализа на данните за 2020 г. и 2021 г.:
осъществяване на ефективен и целенасочен контрол
на установените участъци;
поставяне на акцент върху контрола по време на движение
(линеен), като особено внимание се обръща на агресивните
водачи, които показват явно незачитане на правилата
за движение по пътищата и демонстративното им изваждане
от движението на безопасно място за вземане
на отношение;

засилване на контрола над пешеходци, водачи
на велосипеди и индивидуални електрически превозни
средства, които нарушават правилата за движение;
извършване на ефективен контрол над водачите, извършващи
обществен превоз на пътници и товари, за спазване
на времената за управление и почивка, както и за техническа
изправност на превозните средства.
Извършване на проверки от контролните органи на МВР
за използване на обезопасителни колани от водачите
и пътниците, с акцент на коланите на задната седалка,
както и за използване на обезопасителни системи за деца:
планиране и осъществяване на ежедневен контрол
над водачите и пътниците;

провеждане на превантивни мероприятия съвместно с други
заинтересовани страни.
Планиране, организиране и провеждане на съвместни
проверки на контролните органи за развитие
на широкообхватен контрол: обединяване на усилията
на контролните органи от МВР, ИААА, АПИ, НАП и Агенция
„Митници“ за ежемесечни съвместни проверки
на предварително определени подходящи места.
Разширяване обхвата на контролната дейност на общините
по ЗДвП: създаване на възможност за осъществяване
на контрол с автоматизирани технически средства
и системи, с цел засилване на контрола в населените места
и освобождаване на ресурс на контролните органи на МВР,
чрез предвиждане на съответните нормативни промени.
Приоритизация на мерките по републиканската пътна мрежа
от страна на АПИ, в т.ч. въз основа на: 1/ установените от МВР
съгласно Наредба 5 участъци с концентрация на ПТП (УКПТП);
2/ установените чрез експертна оценка участъци с увеличен
брой ПТП от анализа на данните за 2020 г. и 2021 г.;
и 3/ установени участъци с предпоставка за ПТП
от обследване на пътната инфраструктура:
обследване на УКПТП и предприемане на конкретни мерки
за обезопасяването им;
обследване на установените чрез експертна оценка участъци
с увеличен брой ПТП от анализа на данните за 2020 г. и 2021 г.;
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